
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA EMANCIPACIÓN DE NUESTROS JÓVENES (III) 
 

Mesa redonda: “És possible l’emancipació dels nostres joves?” 
 

Presentaciones 
 

 
 
 
A continuación ofrecemos las presentaciones de los ponentes de la mesa 
redonda "¿Es posible la emancipación de nuestros jóvenes?", Organizada por 
la Fundación Gadeso y que se celebró en el Centro Cultural Sa Nostra el día 4 
de mayo de 2010. En concreto se encuentra el resumen de Antoni Tarabini, de 
Gadeso, la presentación de Marta Carrió, presidenta del Consejo de Juventud 
de las Islas Baleares y, por último, el powerpoint de Tomeu Moreno, presidente 
de la Asociación de Profesionales de la Juventud de Baleares. 
 
 



ELS JOVES DE BALEARS

EL CAMÍ CAP A L’EMANCIPACIÓ

4 de Maig de 2010



QUÈ ÉS L’EMANCIPACIÓ?

Entorn familiar

- Autonomia laboral-professional

- Autonomia relacional

- Autonomia econòmica

Adultesa



Finalització
estudis

Obtenció feina estable

Obtenció habitatge

Llar independent (família)

Descendència

PROCÉS “CLÀSSIC” D’EMANCIPACIÓ

Procés lligat a l’edat



Finalització
estudis

Obtenció
feina estable

Obtenció
habitatge

Llar 
independent

Descendència
(fills)

- Abandonament escolar
- Fracàs escolar

- Crisi, atur, precarietat
- Treball de baixa qualificació

- Impossibilitat d’accedir
a un habitatge 

- Retard en l’edat de convivència 

- Retard en l’edat de maternitat 

AQUEST PROCÉS S’HA TRENCAT



Segons les dades de l’EPA (4t trimestre de 2009), 

aquest percentatge ja suposa un 27,5% dels joves





A Europa:

- Estat del Benestar consolidat

- Suports públics per a les noves situacions

- “Continuïtat” de les polítiques públiques de benestar, 
independentment del color polític

- Ajuts estructurals, no conjunturals: beques-salari, 
ajuts per a llogar, ajuts per a formació... 

En definitiva, l’estat proporciona elements afavoridors 
de l’autonomia, orientats a l’emancipació dels joves. 



A Espanya i a Balears:

- Estat del Benestar més feble que a Europa

- Escassos suports públics per a les noves situacions

- Cada canvi de govern suposa una modificació de les
estratègies i de les línies d’actuació

- Ajuts conjunturals i insuficients: beques, ajuts per 
a llogar...

En definitiva, i en absència de polítiques públiques
eficients, la família continua sent el punt bàsic de 
suport dels joves de les Illes.



DEBILITATS I MESURES NECESSÀRIES

A les pàgines següents s'enumeren les principals debilitats 
i mesures que s’haurien d’adoptar en: 

- El mercat laboral i sistema productiu

- El sistema educatiu

- Els col·lectius amb més risc de fracàs sociolaboral



MERCAT LABORAL I SISTEMA PRODUCTIU

- Excessiva estacionalitat i flexibilitat laboral

- Joves: escàs capital humà

- Escassa contractació estable

- Difícil conciliació vida familiar i laboral

- Poca inversió en formació dins les empreses

- Forta dependència del turisme i la construcció

- Augment de l’atur de llarga durada entre els joves

- Disminució del consum entre els joves

- Creixent desprofessionalització dels treballadors joves

DEBILITATS



MERCAT LABORAL I SISTEMA PRODUCTIU

- Afavorir la inversió en els sectors productius emergents

* Necessitat de treballadors qualificats

- Foment de la contractació estable

- Afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral

- Fomentar i millorar l’orientació laboral

- Fomentar la cooperació i la col·laboració de tots els actors 
institucionals per facilitar la inserció i estabilització laborals

MESURES NECESSÀRIES



SISTEMA EDUCATIU

- Alt nivell de fracàs i abandonament escolar

- Rigidesa de l’educació post-obligatòria

- Limitada oferta de títols d’FP

- Escassa oferta de fórmules mixtes “educació i treball”

- Desproporcionada presència d’alumnes estrangers a 
l’escola pública

* Difícil integració

- Creixent desinterès de l’alumnat i del professorat

- Creixent cultura de la no necessitat de “seguir estudiant”

DEBILITATS



SISTEMA EDUCATIU

- Flexibilització de l’ensenyament post-obligatori

- Modernització dels títols professionals existents

* Possibilitat d’ensenyament a distància a FP

- Afavorir la compaginació d’estudis i feina

- Implicació dels professors en la renovació pedagògica

- Redistribució de l’alumnat estranger entre escola pública
i concertada

MESURES NECESSÀRIES



COL·LECTIUS AMB MÉS RISC 
DE FRACÀS SOCIOLABORAL

- Homes i dones amb baix o nul nivell educatiu

* Dificultat per trobar feina
* Precarietat, temporalitat 

- Llars joves, amb o sense fills, en situació parcial o total d’atur

* Dificultats per fer front als compromisos econòmics

- Immigrants no comunitaris i dels països recentment 
incorporats a la Unió Europea

* Manca de programes d’integració
* Manca de xarxes socials de suport



- Baix nivell educatiu i formatiu

- Debilitat de les xarxes familiars

- Escasses oportunitats d’auto-ocupació (emprenedors)

- Augment de la conflictivitat social

- Generalització de l’atur de llarga durada

- Situacions d’explotació laboral: recurs a l’economia informal

- Augment del nivell de pobresa

* Creixent exclusió social
* Discriminació residencial

DEBILITATS

COL·LECTIUS AMB MÉS RISC 
DE FRACÀS SOCIOLABORAL



- Cooperació i col·laboració amb les diverses associacions
que ajuden aquests col·lectius

- Impuls als programes d’integració educativa

- Increment de les oportunitats d’auto-ocupació

- Foment de les relacions interculturals

- Ampliació i promoció de les actuacions públiques en
l’àmbit social i residencial

MESURES NECESSÀRIES

COL·LECTIUS AMB MÉS RISC 
DE FRACÀS SOCIOLABORAL



CONCLUSIONS



- Els greus efectes de la crisi socioeconòmica

- L’escassa rellevància estratègica i problemes de finançament 
de les polítiques de joventut

- La inexistència de polítiques integrals de suport a l’emancipació

- La família com a principal proveïdor de protecció i
solidaritat social

- La baixa eficàcia de les polítiques actives d’inserció laboral

- La insuficiència de les polítiques educatives (fracàs escolar)

- L’habitatge protegit:

* Cost excessiu (tant el lloguer com la compra)
* Escàs coneixement de les polítiques d’accés a l’habitatge

- El deficient coneixement de la realitat socioeconòmica dels joves

CONSIDERANT



Què fer amb els joves (16-29 anys) que abans trobaven
feina (de baixa qualificació) amb relativa facilitat i que 
ara es troben “fora de joc”?

L’estabilització del procés d’inserció laboral és 
un pas indispensable per afavorir el camí cap a 
l’emancipació dels joves de les Illes Balears.



POLÍTIQUES PÚBLIQUES

- Donar condició d’estratègiques a les polítiques de joventut

- Introduir mesures integrals de suport a l’emancipació en 
tots els àmbits: educatiu, laboral, residencial i d’oci

- Concretar aquestes estratègies i mesures en programes 
específics d’inserció laboral

- Lligar formació amb inserció laboral:

* Formació reglada (FP)
* Escoles d’adults
* Formació no reglada

- Facilitar la intermediació entre la formació i el mercat laboral





L’emancipació dels joves de 
les Illes, realitat o utopia?



% del sou que ha de destinar un jove a la vivenda
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Dones Homes Mitjana



Un jove de les illes ha de destinar el 
74% del seu sou a l’habitatge i el 
47.5% d’un  quan els marges 
sostenibles ronden el 34%

La tendència al llarg dels anys es 
ascendent es fluctuant (2009 ens 
situavem en el 84%) 



Taxes d’atur dels Joves de les Illes Balears
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L’atur juvenil en un any ha 
augmentat un 108%
Un de cada dos joves es troba en 
situació d’atur.
La taxa d’atur en homes es major 
que el de les dones, el que es pot 
relacionar amb el nivell d’estudis



Taxes d’ocupació en relació al nivell d’estudis.



Salari d’una persona jove ( euros nets anuals) 
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Un jove hauria de cobrar un 147% 
més poder comprar una videnda. 

(2605€ mensuals- 31300€ anuals)

Les diferències de gènere es fan 
paleses.



Altres dades d’interes.

La superfície màxima a la que pot 
accedir un jove en funció del salari 
es de 48 m en opció de compra. 

Actualment esta emancipada un 
46.8% de la població jove. 

7.5%  de 18-24 anys
20.7% de 25-29 anys
30% de 30-34 anys



Quin és el paper del jovent?

La joventut és objecte i subjecte.

El jovent es  responsable  i 
corresponsable

EL consell de la Joventut i 
l'associacionisme i la participació
ciutadana eina de treball. 



Polítiques de Joventut.

Han de respondre als eixos del triangle:
Educació

Habitatge Treball

Han de contar amb la participació legitima 
de la joventut
Han d'ésser transversals a l’acció de 
Govern



Propostes especifiques en matèria d’habitatge

Elaboració de plans d’emancipació juvenil 
que tenguin com a objectiu harmonitzar 
el preu de la compra o el lloguer al salari 
mitjà dels i les joves.
Establir un percentatge de HPO per a 
joves en sol edificable.
Foment de la política de lloguer en el 
marc de la HPO com a vertadera 
alternativa d’habitatge.



Propostes especifiques en matèria d’habitatge

Promoure un cens d’habitatges buits 
dirigits especificament a població
jove.
Establir ajudes directes per a l’acces 
a la primera vivenda, potenciant el 
regim de lloguer. 



ÉÉs possible ls possible l’’EmancipaciEmancipacióó
dels nostres jovesdels nostres joves??

Centre Cultural Sa Nostra

4 de maig de 2010



... però com i que podem fer nosaltres



Canvi de model de les polítiques
d’emancipació existents.
Polítiques d’emancipació específiques
pel jovent: sectors d’edat.
Apartat específic sobre aquest tema a 
les polítiques de joventut, coordinació
de les mesures a implementar des del 
sector educatiu, laboral, social i 
econòmic.
No sacrificar el jovent pel benestar de la 
societat madura.
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